Århus / Skolerne 4 - Silkeborg 4, 3½ - ½
Skrevet af Johnny Rasmussen
Onsdag, 02. marts 2022 17:10 -

Den 28. februar mødte Silkeborgs 4. hold op i Vejlbys Sognegård til kamp mod Århus/Skolernes
4. hold. Efter rating stod vi nogenlunde lige, men i den 1. kamp tabte Silkeborgs 4. hold med
1-3. Århus/Skolernes 4. hold var uden tvivl bedre end deres rating og det skulle også vise sig i
den 2. kamp.

Paul Cook fik ikke nogen særlig heldig start i skakspillet. Det lykkedes modparten hurtigt at få
placeret en fribonde på d-linien. Der blev byttet en del materiale af, men trods ihærdige forsøg
lykkedes det ikke Paul at få ram på fribonden. Ingen af parterne havde lavet en ”smutvej” til
deres konge. Paul forsøgte flere gange at få lavet en mat på modpartens bundlinie, dog uden
held. I kampens hede lykkedes det derimod modparten at gøre Pauls konge mat ved at placere
dronningen på bundlinien. Efter 34 træk var det slut.

Undertegnede fik en lang og sej kamp og blev for en gangs skyld sidst færdig. Min modpart
spillede klart bedre en den rating han havde fået tildelt. Han havde også vundet de 5 tilligere
holdkampe og ville nu også have sin 6. sejr, så han afslog et remis tilbud fra mig. Vi spillede så
en opslidende kamp på brættet. I slutspillet havde vi begge kongen, en løber og fire bønder,
hvoraf den ene var en fribonde. Desværre måtte jeg ofre min løber på modpartens fribonde,
medens modparten blot kunne tage min fribonde med løberen. Derefter kom jeg i træktvang og
måtte opgive efter 80 træk.

Iver Liin fik en god start og modparten måtte opgive at få rokeret, så Iver stod stærkt.
Modparten måtte bruge flere træk for få kongen i sikkerhed. Derefter startede modparten et
stormløb med kongebønderne støttet af tårnet mod Ivers kongestilling. Derfter kom også
springer, løber og dronning til. Ivers tårne var dog kommet til hjælp, men problemet var at Ivers
konge til sidst ikke kunne flyttes og blev gjort mat af en fremrykket bonde efter 31 træk.

Henrik Wang-Holm spillede en lige kamp, hvor alt blev byttet af. I slutspillet havde Henrik
kongen og en bonde og modparten kun kongen. Men det lykkedes modparten at få placeret
kongen så Henrik ikke kunne få sin bonde ned til forvandling. Kampen endte derfor med remis
efter 61 træk.

Resultatet blev ½ - 3½ til Århus/Skolernes 4. hold. Efter rating skulle det være 2,03 – 1,97 til
Silkeborgs 4. hold. Silkeborgs 4. hold sluttede med 10 point og en 3. plads i rækken.
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I de 6 holdkampe skulle vi have 10,44 point efter efter rating og da holdet fik 10 point slap vi
rimelig godt fra turneringen.

Henrik tjente 7 ratingpoint i turneringen. Vi andre 3 tabte i rating.

Til slut vil jeg takke mine kolleger for deres indsats – de mødte jo op til alle 6 kampe.

/Knud Mogens
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